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§ 66
Information – Patientnämnden
Beslut
Socialnämnden beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Patientnämndens ordförande och vice ordförande samt en handläggare informerar om
patientnämndens uppdrag, syfte och mål.
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§ 67
Anmälan av utskottens beslut med stöd av delegation
Anmäles och antecknas socialutskottets protokoll 2017-03-28 och 2017-04-11 samt
arbetsutskottets protokoll 2017-04-12.
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§ 68
Nedläggning av faderskapsutredning enligt föräldrabalken 2 kap
7 § punkt 1
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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§ 69
HVB-hem i egen regi – avvikelsehantering och årshjul.
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Anteckna informationen

Sammanfattning
Enhetschefen för HVB-hem för ensamkommande ungdomar i egen regi presenterar
enhetens arbete med årshjul, avvikelsehantering, egenkontroller, introduktion för
nyanställda samt processen för att ta fram genomförandeplaner.
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§ 70
Tillståndshandläggaren informerar
Beslut
Socialnämnden beslutar
1 Anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Tillståndshandläggaren informerar om:
- Stora händelser inom området under 2016
- Ny tobaklag som planeras träda ikraft från 2018-01-01
- Planer på en ny organisation avseende tillstånd
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§ 71
Angående frågeställning till socialnämnden från
överförmyndarnämnden. Dnr SN 2017-62
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Lämna redovisat svar vidare till överförmyndarnämnden
2 Anse frågeställningen besvarad

Beslutsunderlag
Förvaltningens meddelande 2017-03-21.
Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarnämnden i Varberg och Falkenberg har till socialnämnden i Falkenberg
inkommit med frågeställning angående konsekvenser vid upphandlingen av Frösunda
Omsorg till drift av Falkenbergs gruppbostäder.
Socialförvaltningen har sett över frågeställning och sammanställt ett svar utifrån gällande
beslut och tillämpningar.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte socialnämndens ekonomi.
Övervägande
Överförmyndarnämnden menar att avsaknad av bil på Frösundas boenden inneburit en
försämring för den enskilde. Överförmyndarnämnden undrar om socialnämnden är
medveten om konsekvensen och huruvida konsekvensen beror på upphandlingen.
För att besvara överförmyndarnämndens frågeställning refereras socialnämndens beslut
angående legala förutsättningar för transporter av personer med funktionsnedsättning vid
verksamheter med insatser enligt LSS (Dnr SN 2012-0032). Socialnämnden hade vid
tillfället för beslutet begärt redovisning av de legala förutsättningarna för transporter av
brukare inom funktionshinderområdet. I socialnämndens beslut framgick följande:
1 Transporter av personer med funktionsnedsättning i kommunens fordon ska i princip inte
utföras då det är ett uppdrag för den särskilda kollektivtrafiken – Färdtjänst.
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2 Regelbundna transporter av brukare ska ske med den särskilda kollektivtrafiken om den inte
kan ske med den allmänna kollektivtrafiken.
3 Ändra i förfrågningsunderlaget för handikappomsorgen så att daglig verksamhet inte ges
ansvar att bekosta eller genomföra transporter till och från daglig verksamhet.
4 Ändra i förfrågningsunderlaget för handikappomsorgen så att korttidsvistelse och
korttidstillsyn inte ges ansvar att bekosta eller genomföra transporter till och från dessa
verksamheter.
5 En genomförandeplan för avveckling av transporter tas fram av socialförvaltningen med
beaktande av lokala förutsättningar.
6 Förändringen ska vara genomförd senast 2013 -03- 01.

I underlaget fram till beslut och i skrivelse från SKL framkom tydligt att kommunen inte
har några skyldigheter enligt lag att tillhandahålla fordon för transporter av brukare eller att
bekosta sådana transporter utöver den möjlighet som erbjuds via färdtjänst. Utifrån
gällande lagstiftning vore det snarare oförenligt att göra så. Resor för personer med
funktionsnedsättning subventioneras istället via färdtjänstlagen.
Visst behov av att utföra transporter vid sidan av färdtjänsten kan dock förekomma. I en
tjänsteskrivelse av socialförvaltningen daterad mars 2014 redogjordes
tillämpningsanvisningar för personal som kör brukare i bil. Anvisningar klargör att i
huvudregel ska brukare vid resor använda sig av allmänna kommunikationer, färdtjänst
eller egna fordon. Personal ska i huvudregel inte köra brukare i egen, brukares eller leasad
bil. Men undantag kan förekomma när förutsättningarna tillåter så, exempelvis om
brukarens funktionshinder skapar problem som leder till att färdtjänst inte kan användas
eller att det förekommer en avsaknad av allmänna kommunikationer.
Beslut om vilka brukare som kan omfattas av undantag fattas däremot av ansvarig
entreprenör. Socialnämnden har varken med tidigare eller nuvarande utförare upphandlat
att bil ska finnas tillgänglig i verksamheten. Tjänsten att låta personal köra brukare i bil
tillhandahålls av entreprenören eftersom det inte är en insats som ingår enligt LSS. Det är
därför ytterst entreprenören som bedömer behov och beslutar när så kan ske.
Socialnämnden anser att överförmyndarnämndens frågeställning genom ovanstående har
besvarats. Upphandlingsförfaranden inom socialnämndens verksamhetsområde genomförs
alltid i linje med gällande lagstiftning och även beslut i upphandlingar följer därmed av vad
som är reglerat i lag. Socialnämnden står inte heller i position att kommentera inköp som
genomförts av enskild.
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§ 72
Riktlinje uppsägning av lägenhet särskilt boende. Dnr SN 2017-64
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Anta de nya riktlinjerna gällande uppsägning av lägenhet på särskilt boende.

Beslutsunderlag
Riktlinjer uppsägning av lägenhet särskilt boende 2017-03-23
Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen har tagit fram en ny riktlinje för uppsägning av lägenheter på särskilt
boende. Detta med anledning av att det tar lång tid innan lägenheterna kan slutbesiktigas
och inflyttning kan ske. I de nya riktlinjerna uppmanas anhöriga att se till att lägenheten
ska vara utflyttad inom fjorton kalenderdagar.
Ekonomi
Förslaget har ingen påverkan på kommunens ekonomi.
Övervägande
Då jordabalken (”hyreslagen”) är tillämplig på lägenheter på särskilt boende är
uppsägningstiden en kalendermånad vid dödsfall. Detta gör att det i vissa fall kan dröja
nästan två månader innan lägenheten kan vara tömd och slutbesiktigad. Något som
resulterar i att brukare som behöver plats på särskilt boende får vänta längre samt att
trycket på kortidsplatserna ökar. Därmed finns det motiv för att tydliggöra vikten av att
utflyttning och slutbesiktning sker snabbare. För att tydliggöra detta har en ny riktlinje för
uppsägning av lägenhet på särskilt boende tagits fram. Utifrån den nya riktlinjen ska en
informationsrutin tas fram där anhöriga ska informeras om att lägenheten ska vara tömd
och utflyttad inom fjorton kalenderdagar. Informationen om denna rutin kommer att ges
redan vid inflyttning till lägenheten och på hyresavtalen. För att skapa incitament till
snabbare utflyttning sker en brytpunkt för hyresbetalningen den dagen slutbesiktning är
godkänd.
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§ 73
Beslut om föreningsbidrag 2017. Dnr 2017-40
Beslut
Socialnämnden beslutar
1 Bevilja föreningsbidrag till nedanstående föreningar enligt följande:











Kamratföreningen Länken
KRIS Falkenberg
Falkenbergs Fontänhus
Riksförbundet Social och mental hälsa (RSMH)
Falkenbergs Kvinnojour
Unga Kris
Brottsofferjouren Falkenberg
Ria, Hela människan
LP-kontakten

180 000 :90 000 :970 000 :165 000 :430 000 :60 000 :25 000 :345 000 :125 000 :-

2 Avslå Barnens rätt i samhället (BRIS)- ansökan om föreningsbidrag med motiveringen

att Bris region syd inte bedriver någon lokal verksamhet i Falkenbergs kommun.
Föreningen uppfyller därmed inte socialnämndens formella krav på föreningar som
söker föreningsbidrag.

Beslutsunderlag
Ansökan om föreningsbidrag från respektive organisation samt denna skrivelse.
Sammanfattning av ärendet
I Falkenbergs kommun finns ett antal föreningar som vänder sig till människor i
livssituationer där den enskilde är i behov av hjälp och stöd. Föreningarnas arbete är ett
viktigt komplement till redan befintliga vård- och stödinsatser i kommunen, samt vid vissa
utsatta livssituationer även det enda stöd som finns.
Från och med budgetåret 2009 beslutade kommunfullmäktige att socialnämnden skulle
handlägga de ärenden som gäller ansökningar om föreningsbidrag för sociala föreningar.
Detta då föreningarna arbetar med och/eller för socialnämndens klienter. Ofta arbetar de
sociala föreningarna med uppdrag som socialnämnden i annat fall hade behövt verkställa.
Det ses därmed som naturligt att socialnämnden beslutar om föreningsbidrag för sociala
föreningar.
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Vid bedömning om hur föreningsbidragen ska fördelas samt vilka krav som ställs på
föreningarna utgår socialförvaltningen från socialnämndens beslutade riktlinjer. I
riktlinjerna framgår att bidragets storlek bestäms utifrån en bedömning av verksamhetens
nytta för socialnämndens verksamhetsområde samt även vilka kostnader föreningen
bedöms ha för att bidra med denna nytta.
I november 2016 antog socialnämnden en ny riktlinje för föreningsbidrag. Detta innebär att
utbetalningsförfarandet kommer att förändras till att följa kalenderår. År 2017 kommer att
vara ett omställningsår som innebär att föreningarna kommer att göra två ansökningar, dels
den som nu gjorts, med utbetalning i maj månad. Dels en ansökan som ska vara
socialförvaltningen till handa 31 augusti 2017.
Det belopp som blir beviljat i maj månad, omfattar bidrag för verksamhetsåret 2017.
Ansökan som ska vara socialförvaltningen tillhanda i augusti gäller för verksamhetsåret
2018.
För verksamhetsåret 2017 är ramen för föreningsbidrag 2 390 000 sek. Ramen för
föreningsbidrag höjs under 2017 jämfört med föregående verksamhetsår. Detta med
bakgrund i att socialförvaltningen historiskt sett har bidragit till vissa föreningar med
betalning av hyror, telefonkostnader och dylikt parallellt med föreningsbidragen.
I samband med att systemet nu läggs om kommer inga sådana bidrag betalas ut, utan allt
bidrag till sociala föreningar kommer att gå via föreningsbidragen. Detta för att skapa en
rättvis fördelning av medel. De kostnader som tidigare funnits parallellt med
föreningsbidragen tillförs ramen för föreningsbidrag.

Ekonomi
Se ovan.
Yrkande
Shlomo Gavie (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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§ 74
Samverkansreglemente för Mötesplats Mölle. Dnr SN 2017-63
Beslut
Socialnämnden beslutar
1 Godkänna och fastställa förvaltningens förslag till samverkansreglemente.

Beslutsunderlag
Samverkansreglemente och denna skrivelse.
Sammanfattning av ärendet
Mötesplats Mölle är en mötesplats och träffpunkt för äldre i Falkenbergs kommun.
Mötesplatsen har skapats i samarbete mellan socialförvaltningen, föreningen Mölles
vänner och Fabo. Syftet med samverkansreglementet är att tydliggöra ansvarsfördelningen
mellan parterna Falkenbergs kommun och föreningen Mölles vänner. Revidering av
samverkansavtalet inleddes i januari 2017, berörda parter har varit delaktiga med
synpunkter i processen.
Ekonomi
Beslutet kommer inte att påverka kommunens ekonomi.
Övervägande
I samråd med kommunal personal på Mötesplats Mölle samt representanter från styrelsen
för föreningen Mölles vänner presenterar förvaltningen följande förslag på förändringar.
För att förenkla hantering och administration samt underlätta för föreningen att planera sin
verksamhet under året föreslås ny process kring resursfördelning. Förslaget innebär att
föreningen Mölles vänner äger rätten att disponera en årlig summa om 70 000 kronor.
Pengarna förvaltas av socialförvaltningen och fakturor kostnadsförs regelbundet.
Föreningen ska använda den delgivna summan åt att boka aktiviteter som gynnar
målgruppen och mötesplatsens utveckling.
Falkenbergs kommun hade i tidigare reglemente företräde till lokalen Oceanen en dag i
veckan. För att inte hindra övrig verksamhet på mötesplatsen föreslås att kommunens
företrädesrätt tas bort och att kommunen bokar lokalen i samma ordning som övriga
aktörer. Verksamheten har som målsättning att lokalen även ska vara tillgänglig för
evenemang och aktiviteter som arrangeras vid enstaka tillfällen. Därav skrivs det i
reglementet in att det under torsdagar ej går att boka lokalen för återkommande aktiviteter.

13 (29)

Socialnämnden 2017-04-26

Det nya reglementet föreslår även att medlemmar i föreningen Mölles vänner som är
engagerade i frivilliguppdrag på mötesplats Mölle kan hyra lokalen mot en avgift
motsvarande en timmas kostnad enligt kultur- och fritidsförvaltningens taxa.
Ytterligare tillägg är att reglementet ska ses över årligen för att hållas aktuellt och vara ett
levande dokument.
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§ 75
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016. Dnr SN 2017-65
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Anteckna rapporten avseende Socialstyrelsens enkätundersökning ”Så tycker de äldre

om äldreomsorgen 2016”.
2 Överlämna rapporten till berörda verksamheter att arbeta vidare med särskilt fokus på

de områden som har störst förbättringspotential.
3 Uppdra åt förvaltningen att återrapportera redovisade åtgärder inom tre månader.

Beslutsunderlag
Förvaltningens rapport ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016” 2017-03-29.
Bilaga ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016”

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen har för fjärde året i rad frågat samtliga äldre i landet med äldreomsorg vad
de tycker om sin vård och omsorg. Enkätundersökningen har omfattat såväl äldre som har
olika hemtjänstinsatser som de som har plats i särskilt boende. Undersökningens resultat
avseende Falkenberg och dess enheter har sammanställts i en rapport av Kvalitets- och
utredningsavdelningen. I rapporten redovisas i tabellform andelen positiva svar på ett urval
av undersökningens frågor avseende hemtjänsten respektive särskilda boenden. I bilagan
till rapporten redovisas frågorna sammanvägda i olika kvalitetsområden, där jämförelser
görs av resultaten mellan åren 2015 och 2016 samt mellan Falkenberg, Hallands län och
riket.
Sammanfattningsvis visar resultaten att det i kommunen finns några för hemtjänsten och
särskilda boenden gemensamma förbättringsområden som verksamheterna behöver arbeta
vidare med, nämligen:


Kännedomen hos brukarna om vart man vänder sig med synpunkter och klagomål
 Personalens benägenhet att informera i förväg om tillfälliga förändringar
 Upplevelsen av ensamhet hos en stor andel brukare
Därutöver har följande specifika områden identifierats som områden med utrymme för
förbättringar:
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 Möjligheter för brukarna att påverka tiderna när insatserna ska ges (hemtjänsten)
 Möjligheter till utomhusvistelser (särskilda boenden)
Resultatet visar att de enheter som 2015 hade rödmarkerade fält avseende brukarens
kännedom om vart man vänder sig med synpunkter och klagomål, överlag har en något
större andel positiva svar i 2016 års undersökning. När det gäller frågan om upplevelsen av
ensamhet visar resultatet en viss förbättring mot föregående år för hemtjänsten, dvs. en
högre andel brukare har uppgett att de inte besväras av ensamhet. För särskilt boende är det
däremot sammantaget fler som 2016 upplever ensamhet än året innan.
Noterbart är att identifierade förbättringsområden är identiska med de som framkom i
föregående års brukarundersökning. I samband med redovisningen av resultatet för 2015
beslutade socialnämnden att berörda verksamheter senast den 31 mars 2017 ska redovisa
en handlingsplan med åtgärder där förbättringspotentialen är allra störst. Berörda enheter
har sedan inkommit med redovisning av åtgärder. Kvalitets- och utredningsavdelningen
avser att inom tre månader till nämnden återrapportera i vilken utsträckning åtgärderna
blivit utförda.
Ekonomi
Nämndens ekonomi påverkas inte.
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§ 76
Rapport - ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS)
Beslut
Socialnämnden beslutar
1 Anteckna informationen.
2 Översända bifogad sammanställning till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Rapport - ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 § SoL och 28 § LSS.
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen och LSS skyldighet att kvartalsvis till
Inspektionen för vård och omsorg och till kommunens revisorer rapportera in gynnande
biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Även
kommunfullmäktige ska informeras om dessa beslut i sammanställd form.
Till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna har nedanstående biståndsbeslut
rapporterats som inte var verkställda vid brytdatumet 2016-03-31.
Äldreomsorg SoL
Sex ärenden
Ärendena avser plats i särskilt boende för äldre. Fem av dessa sex har tackat nej till
erbjuden plats.
Individ- och familjeomsorg SoL
Tre ärenden
Två av ärenden avser kontaktfamilj, det är i dessa fall svårt att rekrytera lämpliga familjer.
Det tredje ärendet rör familjehem där den enskilde har tackat nej till erbjudande.
LSS/Funktionsnedsättning
Tre ärenden
Ett ärende avser daglig verksamhet, där inskolningen just nu har pausats.
Ett ärende avser korttidsvistelse, där entreprenören väntar på tillstånd att bedriva
verksamhet för barn under sju år. Det tredje ärendet avser annan särskilt anpassad bostad
och där den enskilde tackat nej till erbjudande och förvaltningen letar annat lämpligt
alternativ.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
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Övervägande
Sedan förra rapporteringen har antalet ej verkställda beslut inte ändrats.
Ett beslut om plats på särskilt boende för äldre har inte verkställts på grund av platsbrist.
Svårigheter med att rekrytera lämpliga familjer inom individ- och familjeomsorgen
kvarstår.
Inom LSS-området finns inget uttalat problemområde.
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§ 77
Val av ordförande i Kommunala pensionärsrådet.
Beslut
Socialnämnden beslutar
1 Utse Rie Boulund (M) till ny ordförande i Kommunala pensionärsrådet

Sammanfattning av ärendet
Ester Lindstedt Staaf (KD) har avsagt sig ordförandeskapet i Kommunala pensionärsrådet.
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§ 78
Revisorernas granskning av specialdestinerade statsbidrag.
Dnr SN 2017-26
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Överlämna redovisningen till revisorerna
2 Delegera beslut och ansökan av riktade statsbidrag till förvaltningschef

Beslutsunderlag
Revisionsrapport – Specialdestinerade statsbidrag Falkenbergs kommun
Tjänsteskrivelse – Svar på revisionsrapport avseende granskning av riktade statsbidrag,
170119
Anvisningar för hantering av statsbidrag inom socialförvaltningen
Sammanställning statsbidrag SOC
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Falkenbergs kommun gav under 2016 PwC i uppdrag att granska hur
nämnderna hanterar ansökning och redovisning av specialdestinerade statsbidrag. Utifrån
en sammanställning av utbetalda riktade statsbidrag under 2016 valde PwC att pröva
rutinerna inom kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Utifrån risk och väsentlighet bedömdes det angeläget att granska om det fanns
ändamålsenliga system, rutiner och riktlinjer för kontroll av att statliga ersättningar söks
och inkommer eftersom brister i riktlinjer och rutiner kan medföra en ekonomisk förslust
för kommunen.
Revisorernas bedömning var att kontrollmålen inte uppfylldes då det inte fullt ut fanns
system och rutiner som i rimlig grad säkerställer att kommen bevakar och söker riktade
statsbidrag. Vid granskningstillfället så fanns det inga fastställda skriftliga riktlinjer och
anvisningar för att samlat informera kommunstyrelsen och berörda nämnder om vilka
riktade statsbidrag som söks samt vilka riktade statsbidrag som förvaltningen har för avsikt
att söka eller valt att inte söka.
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Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte socialnämndens ekonomi. En tydligare struktur vad gäller
hanteringen av förvaltningens statsbidrag innebär dock en bättre kontroll av de olika
statsbidragen och ekonomin kopplade till dessa.
Övervägande
KS, SOC och BUN har var för sig uppmanats att svara på revisorernas rapport och
respektive förvaltning presenterar nya anvisningar för sin nämnd. Det har gjorts en
gemensam avstämning av anvisningarna mellan förvaltningarna och därmed har man också
kommit överens om en likartad handläggning.
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§ 79
Ekonomisk uppföljning. Dnr SN 2017-70
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Anteckna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen redovisar ekonomisk uppföljning till och med mars månad.

Område
Hemtjänst Egenregi
Administration
Falkenbergs Egenregi
Myndighetsavdelning
Flykting och Integration inkl .tolk
Nettokostnad exkl. försörjningsstöd
Försörjningsstöd
Nettokostnad inkl. försörjningsstöd

Periodens
Utfall
Budget
budget
perioden 2017
0
30 737
66 932
114 255
0
211 924
7 500
219 424

1 314
30 196
65 329
115 716
215
212 770
8 644
221 414

0
122 957
268 875
458 257
0
850 090
30 000
880 090

Prognos
2017
1 500
122 957
267 875
458 257
0
850 590
34 000
884 590

Utfall
2016

Avvikelse
mot budget

2 093
124 605
262 335
433 424
259
822 715
33 712
856 427

-1 314
541
1 603
-1 461
-215
-846
-1 144
-1 990

Det redovisade resultatet efter mars visar ett underskott om 0,8 mkr, exklusive
försörjningsstödet. Det redovisade resultatet föregående år motsvarande period var 5,4
mkr, exklusive försörjningsstödet.
Underskottets förklaring ligger främst i ökat antal externa placeringar samt
budgetavvikelse inom verksamhetsområdet personlig assistans. Även hemtjänsten i
kommunal regi redovisar ett underskott efter perioden.
Överskott redovisas dock i andra verksamheter. Äldreomsorgen redovisar ett överskott om
1,8 mkr. Förklaringen till överskottet ligger i erhållna medel avseende uppstart av
Trygghetsboende plus samt reservplatser på Björkhaga.
Administrationen redovisar ett överskott om ca 0,5 mkr. Överskottet förklaras främst av
en ännu ej använd aktivitetspott inom äldreomsorgen.
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Falkenbergs egenregi, exklusive hemtjänsten, redovisar ett överskott om ca 1,6 mkr.
Överskottet förklaras i hög kostnadseffektvivitet inom särskilt boende, vakanta
chefstjänster och ett redovisat överskott på behandlingsenheten.
Hemtjänst egenregi, redovisar efter perioden ett underskott om ca 1,3 mkr. Detta innebär
en förbättring från föregående månad med ca 0,2 mkr.
Myndighetsavdelningen redovisar efter mars månad ett underskott om 1,5 mkr.
Underskottet efter perioden består främst av ett ökat antal placeringar enligt LVU och
LVM. Externa placeringar Barn och Unga redovisar ett underskott efter perioden om 4,4
mkr (avvikelsen motsvarar kostnadsökningen mellan åren). Externa placeringar för vuxna
med missbruksproblematik redovisar ett underskott om 1,4 mkr. Verksamheten personlig
assistans redovisar ett underskott om 1,5 mkr.
Budget för ej uppstartat verksamhet ligger även här, och uppgår för perioden till 2,7 mkr.
Flykting och Integration (inkl. tolkverksamheten) redovisar ett underskott om ca 0,2
mkr.
Försörjningsstödet visar efter mars månad ett underskott om 1,1 mkr. Resultatet
föregående år motsvarande period visade ett justerat underskott om 1,5 mkr.
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§ 80
Förvaltningschefen informerar
Socialchefen informerar inom följande områden:
-

Äldreutredningen
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§ 81
Anmälningsärenden
INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG
2017-03-30
Beslut - Bräcke Diakonis ansökan om tillstånd att bedriva daglig verksamhet vid
Jobbmixen
INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG
2017-03-31
Beslut - Bräcke Diakonis ansökan om tillstånd att bedriva daglig verksamhet vid Fabriken
INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG
2017-03-31
Beslut - Bräcke Diakonis ansökan om tillstånd att bedriva daglig verksamhet vid
Lyckegruppen
INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG
2017-03-31
Beslut - Bräcke Diakonis ansökan om tillstånd att bedriva daglig verksamhet vid
Vitvaruåtervinningen
KOMMUNFULLMÄKTIGE
2017-03-28 § 50
Över- och underskott från 2016 till 2017 – samtliga nämnder
KOMMUNFULLMÄKTIGE
2017-03-28 § 56
Rapport – ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
KOMMUNSTYRELSEN
2017-03-14 § 63
Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare
KOMMUNSTYRELSEN
2017-04-04 § 88
Månadsrapport för kommunen - februari
KOMMUNSTYRELSEN
2017-04-04 § 89
Överföring av centrala budgetmedel
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KOMMUNSTYRELSEN
2017-04-04 § 92
Remissvar – Värna demokratin mot våldsbejakande extremism
KOMMUNSTYRELSEN
2017-04-04 § 95
Remissvar – Boverkets rapport, etableringshinder på bostadsmarkanden
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§ 82
Anmälan av delegationsbeslut
Socialnämnden beslutar anteckna följande delegationsbeslut enligt listor.
A
B
C

3:1
3:1
3:12

D

3:12

E

3:13

G
H
I
J
K
L
M

3:21
3:33, 3:35
3:36
6:1
7:1
10:7
10:8

N
O

10:18
10:25

Beslut om socialbidrag enligt norm och riktlinjer
Beslut om socialbidrag - avslag
Beslut om försörjningsstöd åt vuxna i samband med placering,
omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård
och boende
Beslut om försörjningsstöd åt barn och ungdom i samband med
placering/omplacering eller flyttning från familjehem eller hem
för vård och boende
Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård i hem för vård eller
boende i familjehem
Beslut om bistånd i form av insats i öppen vård
Beslut om att utredning ska inledas
Beslut om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd
Godkännande av faderskapsbekräftelse
Beslut om insats eller ersättning
Beslut att en skrivelse med överklagande inkommit i rätt tid
Beslut att avge yttrande med anledning av att delegats beslut
överklagats
Körkortsyttranden
Dödsboanmälan
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§ 83
Rapporter
Gunnar Andersson (S)
Gemensam nämnd hemsjukvård och hjälpmedel
Kommunala pensionärsrådet
Gert Persson (M)
FUB-kurs med tema politiker
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§ 84
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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